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НОРМАТИВНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА 
ПРАВНА ПОМОЩ.  

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА 
ПРАВНА ПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 

 
 

от адв. Ивайло Данов 
Заместник-председател на Софийски адвокатски съвет 
и Председател на Комисията за прилагане на Закона за 
правната помощ при Софийски адвокатски съвет 

 
 
 
 Уважаеми  участници в настоящата кръгла маса,  
 Уважаеми гости, 

 
 Аз ще спра вниманието Ви на някои нормативни несъответствия при 
предоставянето на правна помощ и на някои практически проблеми при 
предоставянето на правна помощ, главно по наказателни дела. 
 Правото на справедлив съдебен процес е едно от основните права на 
човека, залегнало в чл. 6 на Европейската конвенция за правата на човека и 
основните свободи. В пункт 3 на горепосочената разпоредба изрично се 
предвижда, че всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, има 
правата да се защитава лично или да ползува адвокат по свой избор, а ако 
не разполага със средства за заплащане на адвокат, да му бъде 
предоставена безплатно служебна защита, когато го изискват интересите 
на правосъдието.  
 В съответствие с последния текст е и визираната в чл. 3 цел на 
Закона за правната помощ (ЗПП), един закон с определено социална 
насоченост, а именно: да гарантира равен достъп на лицата до правосъдие 
чрез осигуряване и предоставяне на ефективна правна помощ. За да бъде 
ефективна оказваната правна помощ, тя трябва да бъде преди всичко добре 
обезпечена във финансово отношение. И тук се изправяме пред едно 
сериозно нормативно несъответствие. Съгласно разпоредбата на чл. 37 от 
ЗПП, заплащането на правната помощ е съобразно вида и количеството на 
извършената дейност и се определя от Наредбата за заплащането на 
правната помощ (НЗПП).  
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 На първо място, в този текст за качеството на осъществяваната 
правна помощ изобщо не се споменава, а и високото качество на 
оказваната правна помощ и постигнатите позитивни резултати за 
подзащитния на практика не се вземат предвид при определяне на размера 
на адвокатското възнаграждение от Националното бюро за правна помощ 
(НБПП). За недобросъвестно или некомпетентно предоставена правна 
помощ обаче адвокатът не получава възнаграждение, съгласно чл. 4 от 
НЗПП, като липсват критерии, по които НБПП да прецени, в кои случаи 
осъществяваната правна помощ е недобросъвестна или некомпетентна.  
 На второ място, предложенията на адвокатските съвети по чл. 18, т.  
5 от ЗПП за заплащане на възнаграждение в рамките на Наредбата за 
заплащането на правната помощ не са задължителни за НБПП, което 
обикновено намалява предложените възнаграждения. Тук е мястото да се 
отбележи, че  чл. 6 от НЗПП задължава адвокатския съвет да прецени и 
качеството на предоставената правна помощ при формиране на 
предложението си за заплащане на възнаграждение. Такива правила не 
съществуват обаче за НБПП. На Националното бюро за правна помощ 
нормативно е предоставена възможността да намали или да увеличи 
предложеното от адвокатския съвет възнаграждение, съгласно 
разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от същата наредба. От месец март 2012 г., 
откогато Комисията за прилагане на Закона за правната помощ (КПЗПП) 
при Софийския адвокатски съвет (САС) започна своята дейност,  до 
настоящия момент, нито един адвокат от Софийска адвокатска колегия 
(САК) не се е похвалил, че размерът на предложеното по негов отчет 
възнаграждение  от САС е бил увеличен. Точно обратното се случва често. 
Изключително многобройни са случаите, в които колеги от САК се 
оплакват, че възнагражденията им редовно се намаляват от НБПП, като 
понякога падат под определения в наредбата минимален размер.    
 На следващо място Наредбата за заплащането на правната помощ 
(НЗПП) предвижда многократно по-ниски адвокатски възнаграждения за 
адвокатите, оказващи правна помощ по ЗПП, в сравнение с предвидените в 
Наредба №1/2004 г. за минималните размери на адвокатските 
възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет (ВАС), изменена и 
допълнена през 2009 г. и 2010 г. НЗПП се намира в явно несъответствие с 
разпоредбата на чл. 36, ал. 2, изречение 2-ро от Закона за адвокатурата 
(ЗА), според която размерът на адвокатското възнаграждение не може да 
бъде по-нисък от предвидения в Наредба №1/2004 г. на ВАС размер за 
съответния вид работа. Тук е мястото да се отбележи, че съгласно чл. 15, 
ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), нормативният акт трябва да 
съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-
висока степен. По силата на чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове, 
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ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен, то 
прилага се по-високият по степен акт. Следователно, може да се направи 
извод, че Законът за адвокатурата, като по-висок по степен нормативен 
акт, има приоритет и неговите разпоредби трябва да се прилагат при 
колизия с разпоредбите на Наредбата за заплащането на правната помощ. 
Оттук следва, че заплащането на адвокатските възнаграждения от НБПП 
трябва да се извършва в съответствие с предвидените в Наредба № 1/2004 
г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от 
Висшия адвокатски съвет. 
 Що се отнася до практическите проблеми при предоставянето на 
правна помощ, основен проблем е например това, че изискванията на ЗПП 
при вземане на решение за предоставяне на правна помощ от органа по чл. 
25 от ЗПП са твърде занижени и не е предвиден ефективен първоначален 
или последващ контрол за наличието им, както в досъдебното 
производство, така и в първата и следващите съдебни инстанции. В САС 
всеки ден постъпват искания с приложени към тях актове за предоставяне 
на правна помощ, както от съдилищата, така и от органите на досъдебното 
производство. От една част от тях е видно, че правната помощ по 
наказателни дела в много случаи е допусната от органа на досъдебното 
производство или съда само въз основа на декларация за имущественото 
състояние на обвиняемия или подсъдимия, подадена пред органа на 
досъдебното производство. Не се изследва имущественото състояние на 
подсъдимия към момента на направеното от него искане за предоставяне 
на правна помощ в съдебно заседание пред първата, респективно пред по-
горните съдебни инстанции, а служебната защита продължава до 
приключване на делото във всички съдебни инстанции, освен ако има 
възражение за това, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗПП. Редовна 
практика например в Софийски районен съд (СРС) е при вземане на 
решение за предварително изслушване на страните по реда на глава 27 от 
Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) още с разпореждането си от т. 
нар. „разпоредително заседание” съдът да предостави правна помощ на 
подсъдимия.  В друга част от случаите се установява, че правната помощ 
по граждански и административни дела в много случаи е допусната от съда 
също само въз основа на декларация за имущественото състояние на 
страната, което не се изследва пред висшестоящите съдебни инстанции. Не 
се правят никакви справки например в имотния  и търговския регистър при 
Агенцията по вписванията, в НОИ или в съответното подразделение на 
НАП, за да се провери дали изложеното в декларацията отговаря на 
истината.  
 Колегите съдии вероятно ще кажат, че съгласно разпоредбата на чл. 
23, ал. 1 от ЗПП системата за правна помощ при процесуално 
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представителство обхваща случаите, при които по силата на закон, в 
случая Наказателно-процесуалният кодекс, задължително се предвижда 
адвокатска защита, резервен защитник или представителство и нямат 
възможност за избор, поради което не е необходимо да се правят проверки 
и аз ще се съглася с тях за тези случаи. Колегите съдии вероятно ще кажат 
и това, че по силата на чл. 23, ал. 2 от ЗПП системата за правна помощ 
обхваща и случаите, когато обвиняемият, подсъдимият или страната по 
наказателно, гражданско или административно дело не разполага със 
средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на 
правосъдието изискват това и тъй като в тази хипотеза определящи са 
интересите на правосъдието, отново нямат възможност за избор, поради 
което не е необходимо да се правят проверки. Тук вече аз няма да се 
съглася с колегите за тези случаи, тъй като трите предпоставки са изброени 
кумулативно и смятам, че е наложителна законова промяна с цел да се 
установят адекватни първоначални условия за допускане на правна помощ 
и да се увеличи и първоначалния, и последващия контрол за това дали са 
налице условията за предоставяне на правна помощ, както в досъдебното 
производство, така и за всяка една съдебна инстанция. На практика  в 
голям брой случаи в първото заседание по делото подсъдимият се явява с 
упълномощен защитник, а определеният служебен защитник се 
освобождава от участие в процеса и получава от НБПП крайно 
недостатъчните 50 лева за подробното запознаване с материалите по 
делото и за подготовката и явяването си в съдебно заседание. Това често 
срещано явление е безкрайно унизително за колегите, особено за 
проучване на сложните и обемни дела в Софийския градски съд, 
Софийския апелативен съд и Върховния касационен съд. Считам, че тук 
също е необходима спешна нормативна промяна. Ако се намали броят на 
делата, по които се допуска правна помощ, това ще спести на НБПП 
значителна част от неговия бюджет. Ако едновременно с това се увеличи 
размерът на получаваните от служебните защитници възнаграждения, това 
ще даде възможност на колегите да имат повече време за подготовка по 
делата и ще ги стимулира да предоставят още по-качествен  продукт при 
осъществяването на правна помощ по реда на ЗПП. 
 Друг важен практически проблем е този, че съдилищата не спазват 
стриктно изискванията на ЗПП, НЗПП, Гражданско процесуалния кодекс 
(ГПК) и Наредба № 1 /2004 г. на ВАС за минималните размери на 
адвокатските възнаграждения при съставяне на съдържанието на исканията 
до адвокатските съвети за предоставяне на правна помощ и при определяне 
на адвокатски възнаграждения. В Софийския адвокатски съвет започнаха 
все по-често да пристигат направо по факса разпореждания от т. нар. 
”разпоредително заседание” за допускане на правна помощ, без да има 
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отделно искане за това и то за случаи, в които делото е насрочено след по-
дълъг период от време. Зачестиха и оплакванията на адвокати от САК за 
определяне от съдилищата на адвокатски възнаграждения в противоречие с 
изискванията на закона по отношение на адвокатите, осъществяващи 
служебна защита по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК. Ежедневно явление стана 
и получаването на неточно или непълно изготвени искания за 
предоставяне на правна помощ от страна на съдилищата или такива без 
внесен депозит от страната, когато такъв се изисква. 

 В огромното болшинство случаи съдилищата не разграничават в 
исканията си за назначаване на служебен защитник по кой ред се иска той 
да бъде назначен. Предвид разпоредбата на чл. 89, т. 15 от Закона за 
адвокатурата, по силата на която адвокатските съвети участват в 
организирането на правната помощ по реда на ЗПП, този проблем води до 
невъзможност за преценка на реда, по който следва да бъде изплатено 
възнаграждението на адвоката – от бюджета на НБПП, от бюджета на съда, 
или от внесения от страната депозит, както и до невъзможност за преценка 
на размера на това възнаграждение, който размер в единия случай ще бъде 
определен по НЗПП, а в другия случай следва да бъде не по-малък от 
минимума, предвиден по Наредба № 1/2004 г. на ВАС. В тази връзка 
Софийският адвокатски съвет взе специално решение и Председателят на 
САК изпрати до председателите на всички съдилища писма за това, че 
Софийският адвокатски съвет  ще изисква пълно, коректно и точно 
изготвяне на всички искания за определяне на адвокати, които да оказват 
правна помощ по реда на ЗПП, като в исканията следва да присъстват 
задължителните реквизити, предвидени в Закона за правната помощ. В 
случай, че изготвеното от съда искане не съдържа необходимите 
реквизити, то САС няма да определя адвокат, като същото ще бъде 
връщано с указване на конкретния недостатък, а след получаване на 
коригираното искане, незабавно ще бъде определян адвокат–служебен 
защитник. Тук е мястото да отбележим, че за уеднаквяване на практиката 
по тези въпроси са и Указанията на НБПП от 18.09.2008 г., които са 
заменени със сега действащите Указания на НБПП от 26.05.2010 г. 

Още един важен практически проблем създава разпоредбата на чл. 
34, ал. 1 от ЗПП, според която актуализиране на Националния регистър за 
правна помощ (НРПП) за следващата календарна година се прави само 
веднъж годишно до края на месец септември на предходната календарна 
година. Това създава сериозен проблем на колегите, които са пропуснали 
този срок. Ако  те не могат да обосноват и докажат „изключителен случай” 
по смисъла на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, тези адвокати са длъжни да чакат до 
следващия месец септември. Този проблем лесно може да намери 
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решението си, ако бъде предвидена възможност за актуализиране на НРПП 
два или повече пъти годишно. 

 Друг важен практически проблем за колегите, оказващи правна 
помощ по ЗПП, е получаването на заверени преписи от протоколите от 
съдебните заседания, в които те вземат участие. Това на пръв поглед 
съвсем обикновено действие на практика често се превръща буквално в 
„ходене по мъките” за адвоката, който трябва да изгуби много ценно време 
и по няколко пъти в различни дни да се разходи до деловодството и/или 
съдебните секретари, за да се снабди с „драгоценния заверен препис”.  
Този проблем лесно може да бъде решен практически, ако на служебния 
защитник веднага след приключване на съдебното заседание се издава 
препис от протокола, или ако съдът, който издава протокола, спазва 
нормативно определения срок за изготвяне на съдебния протокол в 
случаите, в които това е практически възможно. Такава практика имат 
някои съдии и съдебни състави. Смятам, че това е едно наистина 
колегиално поведение и прави чест на тези съдии. 
 И накрая искам отново да Ви обърна внимание на това, с което 
започнах. За да бъде ефективна оказваната правна помощ, тя трябва да 
бъде преди всичко добре обезпечена във финансово отношение. Бюджетът 
на НБПП, като второстепенен разпоредител с бюджетни средства, за 
последните няколко години, в това число и за 2012 г., е 7 милиона лева. 
Тази сума е крайно недостатъчна, за да се изплащат всяка година 
своевременно и редовно постъпващите в НБПП отчети. През последните 
няколко години обикновено през лятото парите драстично намаляват или 
свършват и това води до забавени и нередовни плащания на постъпилите 
отчети. Например от колеги знам, че до началото на м. декември 2012 г. са 
им изплащани отчети, които са постъпили в НБПП през м. юни 2012 г. 
 Както разбрахме от доклада на г-жа Добрева, благодарение на 
своевременните усилия на Министерството на правосъдието, НБПП и 
Висшия адвокатски съвет, които аз адмирирам, в средата на м. декември 
2012 г. се получи допълнително финансиране от около 4 милиона и 270 
хиляди лева, което позволи да бъде преодоляно допуснатото забавяне. 
Този проблем също би могъл да бъде решен своевременно чрез планиране 
и приемане на един бюджет на НБПП, който отговаря на реалните 
потребности на предоставянето на правна помощ по ЗПП. Считам, че 
бюджетът на правната помощ за 2013 г. в размер на 9 милиона лева отново 
няма да е достатъчен, без да се приемат конкретни промени в ЗПП и без да 
се вземат спешни мерки за решаване на проблемите, огласени на тази 
кръгла маса. 
     В заключение бих искал да кажа, че според мен правната помощ 
следва да се развива в 2 основни насоки: от една страна към разширяване 
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на кръга на социално слабите граждани, които имат право да получават 
безплатна правна помощ, тъй като нямат финансова възможност да я 
заплатят, и от друга страна към повишаване на контрола при допускане на 
такава правна помощ, за да се пресекат възможностите за злоупотреба от 
страна на недобросъвестни лица, каквито случаи съществуват и за тях има 
информация в Софийския адвокатски съвет. 
 
18.01.2013 г. 
гр. София       адвокат Ивайло Данов 


